HALO BING, KAKO BRAT?
DA LI BI HTIO BITI DIO NEKE
LEGENDARNE IZLOŽBE?
CIJENA!? SITNICA!!

Razvpita ekipa TNT razpisuje
tiralico za šelesteče
bankovce za predstavitev
svojih originalnih portretov
ob 50-letnici obstoja.
Razstava ob 50-letnici stripa Alan Ford, s katerim smo rasli v času bivše Juge, bo med 22. majem in 13.
oktobrom 2019 v Narodni galeriji v Ljubljani. Na ogled bo več kot 100 originalnih tabel iz obdobja
Magnus & Bunker. Zbiramo denar za postavitev razstave in izdelavo kataloga, v katerega so svoje skromne
misli na oltar zgodovine prispevali Max Modic, Lazar Džamić, Aleš Debeljak, Mitja Velikonja pa še kdo.
Razstavo bodo spremljali različni spremljevalni dogodki, po končani izpostavljenosti v Narodni galeriji, pa
se ji že obetajo gostovanja po bivši Jugoslaviji.
Alan Ford je strip o skupini TNT, ki je prvikrat izšel leta 1969 v Italiji. Zasnovan je kot kriminalka, govori o
tajnih agentih, ki rešujejo svet pred kriminalci in počnejo vse, kar velja za stereotipne predstave o tajnih
agentih. Agenti so združeni v ekipi TNT, ki je revna, dela vedno s praznimi želodci, uporablja zarjavelo
razpadajoče orožje in se prevaža z bizarnimi prevoznimi sredstvi. V ekipi je sedem članov, namazanih z
vsemi žavbami.
S svojo donacijo se boste postavili ob bok podpornikom skupine TNT, tako kot tisti iz Urada za iskanje rud
in izgubo časa. Pomagali boste razkriti skrivnost delovanja vinske kisline na jetra Superhika. Spoznali boste
pretok svetovnega kapitala in kriminala. S strani organizatorja pa boste dobili prijazen nasmeh in trepljaj po
rami.
Vsak junak ima seveda svojo ceno.
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Če ste čisto na psu, ste podpornik Nosonje / Cyranoja za 50 EUR.
Jeremija ali Debeli šef se vam nasmehneta za 100 EUR.
Grunfove izreke in galantnost Sira Oliverja lahko podprete z 200 EUR.
Bojevitega malčka Boba Rocka s 300 EUR.
Podpora naslovnega junaka Alana Forda vas bo 'koštala' 400 EUR.
Slavni starec, Številka Ena, pa bo vesel vaše podpore v višini enega vijoličnega oz. 500 EUR.
Vsi ljubitelji dobre kapljice in antijunakov pa lahko podprete Superhika.
Le to vas bo stalo 600 EUR. (Ja, pijača je hudič!)
€€€€€€€€ Podpornik celotne skupine TNT pa ste lahko za 1.500 EUR.
Vsi podporniki bodo prejeli povabilo na razstavo. Tisti pa, ki se bodo »izprsili« z več kot 300 eur pa še
katalog razstave.
Iščemo pa tudi generalnega pokrovitelja kataloga in razstave, ki ga bomo izbrali glede na višino ponujenih
donatorskih sredstev.
Ob portretu vašega priljubljenega in z vašimi novci podprtega lika bo napisano vaše ime, telefonska
številka ali številka noge. Vaše cenjeno ime pa bo za vse veke zapisano tudi v katalogu.

Ekipo TNT zastopa Zavod Kultura in prosveta,
ki bo denar porabil za križarjenje po Blejskem jezeru,
preostanek pa namenil Skupini TNT.
Milodare nakažete na:

€

Podatki za nakazilo:
Zavod Kultura in prosveta
IBAN SI 56 6100 0002 0591 604
Trg prekomorskih brigad 13
1000 Ljubljana
koda nakazila CHAR

Za dodatna vprašanje ali za višje zneske ;-)
pa se lahko obrnete osebno na:
telefon 064 175 010,
kjer se bo oglasil Rok Glavan oz.
e-naslov rok@alanford.si
RAZSTAVA ORIGINALNIH STRIPOVSKIH
TABEL IZ OBDOBJA MAGNUS&BUNKER
OB 50. LETNICI PRVEGA IZIDA STRIPA.
NARODNA GALERIJA V LJUBLJANI,
OD MAJA DO OKTOBRA 2019.
Kmalu več informacij na www.alanford.si

